
До
Общински съвет -
Севлиево

1.17. Относно: Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Петко Славейков
за ПИ 48 от кв. 16 по плана на селото

Уважаеми общински съветници,
Съгласно акт № 5055 за частна общинска собственост с вх. рег. № 361 от 19.02.2014г. 

при Служба по вписванията -  гр. Севлиево Община Севлиево е собственик на ПИ 48 от кв. 
16 по плана на с. Петко Славейков. Имотът е застроен със стопанска постройка и навес.

Съгласно действащия застроителен и регулационен план /ЗРП/ на с. Петко Славейков 
за ПИ 48 от кв. 16 е отреден УПИ Х-48 с отреждане „Обслужващи дейности”. В границите 
на УПИ Х-48 освен ПИ 48 попада и част от път, водещ към стопански двор извън регулация, 
както и прилежащата на пътя площ.

Към сградите в ПИ 48 има проявен инвестиционен интерес. Предвид бъдещата 
продажба на ПИ 48 и на построените в него сгради, целесъобразно е уличната регулационна 
линия на УПИ Х-48 към улица с осови точки 26-162-27 да мине по имотната граница на ПИ 
48 -  по този начин пътят, водещ към стопанския двор, ще остане изцяло в улична регулация 
и достъпът до стопанския двор няма да бъде засегнат от предвижданията на плана. Новият 
УПИ Х-48 следва да получи отреждане „Производствени, обслужващи и складови 
дейности”, което дава възможност за реализиране на по-широк спектър от инвестиционни 
намерения.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет гр. Севлиево да вземе 
следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията 
Общинският съвет -  Севлиево ДАВА СЪГЛАСИЕ за частично изменение на застроителния 
и регулационен план на с. Петко Славейков за част от кв. 16 по плана на селото, като 
уличната регулационна линия на УПИ Х-48 към улица с осови точки 26-162-27 се премести 
по югоизточната имотна граница на ПИ 48 и УПИ Х-48 от кв. 16 получи отреждане 
„Производствени, обслужващи и складови дейности”.
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